UCHWAŁA NR XLVI/818/VIII/2021
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie

określenia

terminu,

częstotliwości

i

trybu

uiszczania

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) w związku z art. 6l ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1439, zm. poz. 2361) uchwala się, co następuje:
§1
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana każdego roku bez
wezwania przez właścicieli nieruchomości, których dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty,
z góry w następujących terminach, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 4:
1) za styczeń do 15 stycznia;
2) za luty do 15 lutego;
3) za marzec do 15 marca;
4) za kwiecień do 15 kwietnia;
5) za maj do 15 maja;
6) za czerwiec do 15 czerwca;
7) za lipiec do 15 lipca;
8) za sierpień do 15 sierpnia;
9) za wrzesień do 15 września;
10) za październik do 15 października;
11) za listopad do 15 listopada;
12) za grudzień do 15 grudnia.

2.

Opłata

ryczałtowa

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

przypadku

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jest uiszczana jednorazowo z góry
przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania w terminie do dnia 15 czerwca
danego roku.
3. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, określa odrębna uchwała.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub
jej wysokość opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.
§2
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Miasta
Poznania.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

